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VANDREFALKEN 
I SØRØST-NORGE I PERIODEN 1981-89 

En artikkel av Odd Frydenlund Steen 

I N N L E D N I N G 

Vandrefalken er i norsk sammenheng karakterisert som en direkte 
truet art av Direktoratet for naturforvaltning (Christensen & 
Eldøy 1988). På 1970-tallet talte bestanden på landsbasis trolig 
mindre enn 20 par. I 1976 ble det bare registrert 8 lokalitet er 
med vandrefalk i Sør-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge tilsammen 
(Schei 1980). I 1984 ble antallet anslått til 50-100 par (Schei 
1984). I Fennoskandia var det i 1976 kjent ca 45 par (Lindberg 
1977), men bestanden tok seg opp og ble anslått til 120-150 par i 
1985 (Lindberg et al. 1988). Etter dette har bestanden økt 
ytterligere og det var trolig mer enn 100 par i Norge i 1989. 

Bestandsnedgangen hos vandrefalken skyldtes miljøgifter. Klorerte 
hydrokarboner som DDE (metabolitt av DDT) og dieldrin er funnet å 
ha forårsaket regional tilbakegang hos mange rovfugler, deriblant 
vandrefalken, på 50-, 60- og 70-tallet. (Cade & Fyfe 1970, 
Ratcliffe 1980, Newton 1986). Det polyklorerte bifenylet PCB er 
også funnet i høye konsentrasjoner i egg fra vandrefalk, men er 
ikke påvist å ha sikker sammenheng med artens tilbake gang 
(Ratcliffe 1980). Det er også funnet at organiske 
kvikksølvforbindelser kan ha bidratt til bestandsnedgangen ved 
økt fosterdødelighet og redusert kullstørrelse (Lindberg & Odsjo 
1983, Newton et al. 1989). Analyser med hensyn på klor erte 
hydrokarboner i egg fra skandinaviske vandrefalker på 1970-
tallet, viste de høyeste konsentrasjonene som er målt i Europa 
(Lindberg 1985). 

Vandrefalken, som står øverst i næringskjeden, fikk i seg 
stoffene fra byttedyrene. Stoffene ble brukt ved forskjellige 
prosesser i industri og landbruk. Bruken av dem har etterhvert 
blitt forbudt i den vestlige verden. Imidlertid brukes fortsatt 
disse stoffene i mange land i Afrika. De er derfor fortsatt i 
omløp i økosystemene. Nedbrytningstiden er også svært lang. 
Stoffene hadde flere virkninger for vandrefalken. De førte ti: 
eggskallfortynning slik at eggene gikk i stykker under ruging, 
fosterdød og sterilitet. Død blant de voksne fuglene var også et 
resultat av miljøgifter (Newton 1979, Ratcliffe 1980). 

Prosjekt Vandrefalk, Sørøst-Norge ble dannet ved inngangen til 
1988. Prosjektområdet omfatter fylkene Østfold, Oslo, Akershus, 
Buskerud, Vestfold og Telemark. Bakgrunnen for å danne dette 
prosjektet var den økende interessen omkring vandrefalken, som i 
mange år hadde vært borte fra tradisjonelle hekkeplasser i 
Oslofjordregionen. 

Siden først på 
grupperinger kartlagt 
foretatt nødvendige 
Oslofjorden. 

1980-tallet har flere falkeinteresserte 
bestanden, overvåket de hekkende parene og 
inngrep for å opprettholde en bestand rundt 

For å koordinere aktivitetene på en best mulig måte, og for å 
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sørge for et faglig forsvarlig opplegg med bl.a. nært samarbeid 
med offentlige etater og Projekt Pilgrimsfalk i Sverige, dannet 
disse gruppene et felles styre med representanter fra ulike 
foreninger og organisasjoner. Styret består av 1 representant fra 
Verdens Naturfond/WWF Norge, 1 representant fra Norges 
Naturvernforbund, 1 representant fra Norsk Ornitologisk Forening, 
2 representanter fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Telemark 
og 1 representant fra en fylkesgruppe. Prosjekt Vandrefalk, 
Sørøst-Norge regnes som et WWF-prosjekt. Både i 1988 og 1989 har 
prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Verdens Naturfond / WWF
Norge. 

M Å L S E T T I N G 

Prosjektets hovedmålsett inger er å estimere bestandsstørrelse, 
overvåke de hekkende parene, samt å foreta nødvendige tiltak for 
å opprettholde, og eventuelt øke vandrefalkbestanden. Fra og med 
1988 har målsettingen også vært at samtlige unger på alle kjente 
hekkelokaliteter skulle ring- og fargemerkes. Som delmålsettinger 
ønsker vi å kartlegge artens habitatkrav, øke kunnskapen om 
artens biologi, følge opp miljøgiftsituasjonen og komme med 
forslag til aktuelle forvaltningstiltak i samarbeid med offentlig 
forvaltning. 

M E T O D E 

For å skaffe oversikt over hekkebestanden i undersøkelsesområdet, 
er målet at så mange tidligere kjente og aktuelle 
hekkelokaliteter som mulig, blir besøkt. Det lar seg ikke gjøre å 
besøke alle aktuelle lokaliteter innenfor undersøkelsesområdet i 
en sesong, men i løpet av noen år regner vi med at alle 
potensielle hekkeplasser vil være besøkt. Vi legger også opp til 
fellesinventeringer i helger. De foregår ved at områder innenfor 
prosjektområdet deles mellom enkeltpersoner/grupper som reiser 
rundt til aktuelle hekkeplasser for å sjekke. Til nå har vi også 
gjennomført en stor fellesinventering sammen med Projekt 
Pilgrimsfalk i 1989. 

Et fåtall hekkende par i undersøkelsesområdet er kjent, men alle 
disse blir i varierende grad overvåket gjennom hele 
hekkesesongen. Ved hver lokalitet er det oppnevnt en ansvarlig 
person, som skal sørge for at viktige registreringer gjøres i 
løpet av sesongen. Dette består i å registrere når fuglene er på 
plass på hekkelokaliteten, når de legger egg, hvor mange egg de 
legger, når klekkingen inntreffer, og hvor mange unger som blir 
flyvedyktige. Alle disse ulike registreringene må gjøres for at 
vi skal kunne foreta nødvendige tiltak dersom hekkeforløpet ikke 
går som normalt. 

Tiltakene omfatter bl.a. utsetting av unger hos våre hekkende 
par. Ungene er avlet opp i Sverige og Danmark, nærmere bestemt på 
avlsstasjoner hvor diverse par hekker i fangenskap. 

På bakgrunn av de problemer arten har, er innsamling av egg og 
utruging i maskin nødvendig i endel tilfeller. Kunstige egg (i 
porselen, eventuelt kan hardkokte hønseegg også brukes) blir lagt 
ut til fuglene, inntil de ekte eggene har klekt og ungene kan 
settes tilbake. I forbindelse med slike operasjoner er vi helt 
avhengige av det svenske prosjektet. De har nødvendig kapasitet 
og utstyr til å gjennomføre dette. Alle egg som ikke klekker blir 
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sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for miljøgiftanalyser. 

I 1989 gjennomførte vi en double-clutching (dobbelt-kull). Denne 
metoden går i korte trekk ut på at eggene i det første kullet 
samles inn, og klekkes i maskin. Ingen kunstige egg blir lagt ut. 
Paret begynner etter kort tid, som regel dagen etter, å parre seg 
for å legge et nytt kull. Normalt velges en ny reirhylle. I 
Sverige, hvor double-clutching er prøvd med suksess flere ganger, 
er det vanlig praksis at kullet tas innen 7 dager etter at det er 
fullagt (Lindberg 1981). Når fuglene mister førstekullet etter 
7-10 dagers ruging, produserer de et nytt kull (Ratcliffe 1980). 
Venter man for lenge kan en risikere at paret ikke produserer et 
nytt kull. Det er registrert flere tilfeller i Storbritania der 
paret har produsert tre kull. Førstekullet i ett av tilfellene 
ble fjernet 19. april, andrekullet ble tatt 13. mai og 
sistekullet så sent som 10. juni (Ratcliffe 1980). Undersøkelser 
fra Storbritania har vist at det gjennomsnittlig tar 19-20 dager 
før det første egget i det andre kullet blir lagt (Ratcliffe 
1980). 
Når ungene fra førstekullet har blitt 12-18 dager gamle, settes 
de ut på reirhylla, samtidig som andrekullet samles inn og 
klekkes i maskin. Ungene fra andrekullet kan suppleres i andre 
reir senere, eller settes ut til hacking. 

Et av målene i 1989 var å sette ut unger til hacking. Denne 
metoden består i at 4-5 uker gamle vandrefalkunger settes ut i en 
kasse på en egnet lokalitet. Kassen har åpning foran, slik at 
ungene kan se omgivelsene. Fronten er sperret med netting. Ungene 
blir matet gjennom et langt rør, og dette blir gjort for at 
ungene ikke skal preges på mennesker. Straks før ungene er 
flyvedyktige fjernes nettingen. Mat blir fortsatt sendt ned i 
kassen, slik at ungene har tilgang på mat en tid etter at de har 
blitt flyvedyktige. 

Etter at ungene har blitt 18-25 dager gamle blir de ring- og 
fargemerket. Når de har nådd denne alderen er det som oftest 
mulig å foreta kjønnsbestemmelse. Det er viktig for å få satt på 
riktig ringstørrelse. Fargemerkingen skjer i samarbeid med 
Projekt Pilgrimsfalk i Sverige, slik at vi kan skille våre og 
deres falker. Alle ringer er i aluminium, og de elokseres med 
passende farger som er mulig å identifisere ved senere 
observasjoner i felt. 

Tallene som fremkommer for gjennomsnittlig naturlig 
ungeproduksjon er beregnet fora) vellykkede hekkinger, b) for 
hekkeforsøk (det vil si at det er lagt egg) og c) for 
territorielle par (par som ikke har lagt egg også medregnet). 

I N F O R M A S J O N 

Prosjektgruppen anser det som viktig å drive med aktiv 
informasjon til allmenheten. Arbeidet med å få tilbake 
vandrefalken som en naturlig del av vår fauna skal ikke være 
omgitt av hemmelighetskremmeri. Informasjon i tidskrifter, 
presse, radio og TV, vil få folk til å forstå at rovfugler 
generelt i dag har problemer på grunn av ulike menneskelige 
inngrep i naturen. På den måten kan vi også oppnå bred støtte for 
vårt arbeid. 
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R E S U L T A T E R F Ø R 1 9 8 8 

Kun tilfeldige lokaliteter i undersøkelseområdet ble besøkt før 
1988. I tillegg ble de kjente parene overvåket. I det 
etterfølgende gis det en oppsummering av resultatene i 
prosjektområdet til og med 1987. Hver lokalitet har en kode. 
Bokstaven angir hvilket fylke lokaliteten ligger i, mens tallet 
angir i hvilken rekkefølge lokalitetene har blitt besatt innenfor 
dette fylket. En lokalitet har kun bokstavkode. Denne lokaliteten 
har kun vært besatt en sesong for noen år siden. Den har 
sannsynligvis stått tom etter dette, og den faller derfor utenfor 
vårt kodesystem. 

T - 1 

Dette er den første lokaliteten hvor det ble registrert 
vandrefalk på 1980-tallet i vårt prosjektområde. I 1981 ble 
resultatet 3 flyvedyktige unger, i 1982 ble 2 unger flyvedyktige, 
mens minst 2 unger kom på vingene i 1983. Hekkingen var mislykket 
i 1984 (Bergstrøm 1984). I 1985 ble 3 unger flyvedyktige 
(Bergstrøm 1985). Resultatet ble ikke så bra i 1986. Av de 3 
eggene som ble lagt, klekte bare 1 av dem. Denne ungen ble sendt 
til Sverige. Svenskene ønsket å få tilført nytt genmateriale til 
avlsprosjektet. Til gjengjeld fikk vi 3 unger som ble satt ut. 
Alle ble flyvedyktige. I 1987 ble det lagt 3 egg. 2 unger ble 
flyvedyktige. 
1 egg som ikke klekte i 1986 ble samlet inn og sendt til 
miljøgiftanalyser. Analysene viste at innholdet av kvikksølv var 
lavt (uttrykt i ppb; parts per billion). Innholdet av DDE (ppm; 
parts per million) var forholdsvis lavt, mens innholdet av PCB 
(ppm) var noe høyere. Nivået er imidlertid under det som kan 
antas å utgjøre noen fare for reproduksjonsevnen. Dieldrin ble 
ikke påvist. Skallfortynningen var ca 8-9 %. 

T - VAL 

Opplysninger om hekking på denne klassiske lokaliteten i 1981 ble 
først kjent i 1985 (Bergstrøm 1985). 2 unger ble filmet på en 
hylle i fjellveggen. Det er ukjent om begge ble flyvedyktige. 
Lokaliteten ble undersøkt i 1986, og det ble observert en 
vandrefalk foran fjellveggen. Det er imidlertid vanskelige 
observasjonsforhold her. Det er tidkrevende å få sjekket denne 
lokaliteten skikkelig, og båt er derfor en nødvendighet. 

Vandrefalk ble første gang registrert på denne lokaliteten i 
1982, uten at det ble hekking. I 1983 la paret 3 egg (2 klekte) 
som ble byttet ut med 3 unger fra Projekt Pilgrimsfalk i Sverige. 
Alle ungene ble flyvedyktige. I 1984 klekte 2 egg, og det ble 
satt ut 2 unger fra Sverige. 4 unger ble flyvedyktige. I 1985 ble 
det lagt 2 egg, men kun 1 klekte. 1 unge ble flyvedyktig. Det 
påfølgende år var det mislykket hekking. Dette året var det også 
hubro på lokaliteten, noe som trolig har påvirket hekkeforløpet. 
I 1987 la paret 3 egg som ble samlet inn til maskinklekking. Kun 
1 av dem klekte. 4 unger fra Sverige ble satt ut, hvorav 3 ble 
flyvedyktige (Hardeng 1988). 
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V - 1 

Denne lokaliteten var med sikkerhet besatt av vandrefalk fram til 
1967. Samme år skjøt medlemmer i Brevdue-unionen vandrefalk her. 
Ved første besøk i 1984 ble det konstatert hekking. Det satt 3 
halvstore unger på reirhylla. Alle ble flyvedyktige (Steen 1986). 
I 1985 ble både hann og hunn registrert på våren. Hannen ble sist 
sett 14. mai, hvoretter det bare foreligger observasjoner av 
hunnfuglen. Ved undersøkelse av reirhylla 11. juni ble det funnet 
2 reirgroper, som begge var tomme. 

I 1986 var det igjen vellykket hekking. 3 unger ble flyvedyktige. 
Ved reirsjekk i 1987 ble det funnet kun 1 egg på reirhylla. Det 
var imidlertid spor i reirgropen som kunne tyde på at det hadde 
vært 2 egg til. Det ene egget som lå i reirgropen var meget lyst 
og manglet pigment på den ene halvdelen. Erfaringer vi har gjort, 
tyder på at det vanligvis er det siste egget i kullet som mangler 
pigment. Vi tror derfor at det må ha vært lagt et kull, og at 
dette har vært det siste egget. Løsningen nå ble å legge ut 
kunstige egg. Fuglene aksepterte dem og gjenopptok rugingen. 
Senere ble 2 unger fra Sverige satt ut. 

Ved en reirsjekk her 23. mai 1986 ble hunnen skremt forsiktig av 
mens hun lå og ruget på 3 egg. I det hun fløy av hyllekanten så 
observatøren på ca 5 m hold at hun hadde en blank ring på høyre 
bein. I 1987 ble det den 29. mars fastslått at hunnfuglen, i 
tillegg til den blanke ringen på høyre bein, også hadde rød 
fargering på venstre bein . Hannfuglen ble registrert med samme 
ringkombinasjon. Denne kombinasjonen av ringer ble satt på 
vandrefalkunger på Sveriges vestkyst i 1984. 

B - 1 

Vi vet at det ble ringmerket vandrefalk på denne lokaliteten i 
1946 (Hardeng 1981). Opplysninger tyder på at det har hekket 
vandrefalk her til inn på 1950-tallet (K. Edvardsen pers. medd.). 
I perioden fram til 1985, da lokaliteten ble undersøkt for første 
gang på omlag 30 år, foreligger det ingen opplysninger om 
vandrefalk. Ved dette besøket den 14. mai, ble det registrert 
vandrefalk som overleverte bytte i lufta. Oppfølging førte ikke 
til at det ble funnet reirhylle, selv om en sannsynlig 1-årig 
hunn ble sett i det hun forlot en mulig reirhylle. 2 fugler ble 
observert kun en gang her, og observatørene fikk fullt ut erfare 
hvor vanskelig det kan være å oppdage vandrefalk på en 
hekkeplass. Det er usikkert om det ble lagt egg dette året, i så 
fall har rugingen blitt avbrutt på et tidlig tidspunkt (medio 
mai?). Det har ikke blitt registrert vandrefalk på denne 
lokaliteten etter 1985. 

B - 2 

Lokaliteten ble sjekket første gang 27. april 1986, etter at det 
kom fram opplysninger om at det hadde blitt observert vandrefalk 
her sist på 70-tallet. Det ble sett 2 vandrefalker, og senere 
konstatert hekking. Hekkingen førte til minst 1 flyvedyktig unge. 
Reirhylla lå bare 8-10 m ned i fjellveggen, og under en stor 
einerbusk. Det ville ikke vært noe problem å spasere ned. Flere 
turer hit i 1987 resulterte ikke i observasjoner av vandrefalk. 
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V - 2 

Vi har ingen konkrete opplysninger om når denne klassiske 
lokaliteten sist var besatt, men funn av tamdueringer fra 
begynnelsen av 1900-tallet og fra 1950-årene, levner ingen tvil 
om at det har hekket vandrefalk her gjennom store deler av dette 
århundret. 
Lokaliteten ble første gang sjekket i 1984. Ingen vandrefalk ble 
registrert. Lokaliteten ble ikke sjekket i 1985. I 1986 ble 
lokaliteten igjen sjekket, og det ble konstatert hekking. 3 unger 
ble flyvedyktige. I 1987 ble resultatet det samme, og for andre 
gang ble det registrert en fargemerket vandrefalk i vårt 
prosjektområde. Hannen hadde blå ring på venstre bein og blank 
standardring på høyre bein. Denne ringkombinasjonen ble satt på 
vandrefalkunger på Sveriges vestkyst i 1983. Ringene kan være 
oversett i 1986. 

G J E N F U N N 

En av ungene fra Ø-1 i 1983 ble samme år gjenfunnet i Vester
Gøtland i Sverige. Den ene ungen som ble flyvedyktig i 1985 på 
Ø-1, ble funnet igjen 12. august 1987 i Vest-Tyskland. En av 3 
unger som ble flyvedyktig på Ø-1 i 1987, ble også funnet igjen i 
Vest-Tyskland, nærmere bestemt 12. mars 1988. De 3 ungene som ble 
flyvedyktige på V-1 i 1984 ble ringmerket 3. juli. En av disse 
ungene ble gjenfunnet i Groeningen i Nederland 1. desember 1986. 
Fuglen ble funnet i dårlig forfatning, og døde etter en stund. 

Tabell 1. Naturlig ungeproduksjon ved de lokalitetene hvor det 
hekket vandrefalk i undersøkelsesområdet i perioden 
1981-87. Tall i parentes angir hvor mange unger som har 
blitt satt ut. Nederst, antall flyvedyktige unger /å r i 
prosjektområdet. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

T-1 3 2 2 0 3 1(3)1 2 

T-4 2 

Ø-1 0 2(3)2 2(2) 1 0 1(4) 3 

V-1 3 0 3 0(2) 

B-1 0 

8-2 1+ 4 

V-2 3 3 

Fd/år 5 2 5(3) 7(2) 4 10{3) 10(6) 

1 ) Den naturlig produserte ungen ble sendt til Sverige 

for avl. 
2 ) 3 egg ble samlet inn og sendt til Sverige. 

2 egg klekte. 

3) 3 egg samlel inn og sendt til Sverige. 1 egg klekte. 

3 av 4 unger som ble satt ut ble flyvedyktige. 
4 ) 1 unge ble registrert, men det kan ha vært flere 

unger på reirhylla. 
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Dannelsen av et felles vandrefalkprosjekt for Oslofjordområdet 
førte til at vi fikk et mer inngående samarbeid mellom gruppene, 
og med Projekt Pilgrimsfalk i 1988. Registreringene av hekkende 
vandrefalker med fargeringer fra Sverige, var et tydelig bevis på 
at vi hadde en felles populasjon å forvalte. Et viktig mål ble 
nådd i 1988 i og med at alle vandrefalkunger i vårt 
prosjektområde ble fargemerket med vår egen ringkombinasjon. 
Blåeloksert standardring fra Zoologisk Museum ble satt på venstre 
bein, og rødeloksert 20 mm ring med en kode, spesifikk for hver 
fugl, ble satt på høyre bein. Koden har en bokstav og to siffer i 
hvitt. Fargemerkingen forteller oss, ved senere observasjoner av 
fuglene i felten, hvilket år fuglen ble fl yvedyk tig. Med et godt 
teleskop skal det være mulig å lese av koden på inntil 30 m 
avstand. 

I 1988 ble det registrert vandrefalk på følgende lokaliteter: 
Ø-1, T-1, V-1, V-2 og B-3. På sistnevnte lokalitet ble det for 
første gang registrert et hekkende par. Flere ganger i løpet av 
de siste årene hadde det blitt observert en vandrefalk her, uten 
indikasjon på hekking. I det etterfølgende gis det en kort 
oppsummering av hekkesesongen ved de forskjellige hekkeplassene. 
Foruten de 5 hekkende parene, ble det registrert vandrefalk på 
ytterligere tre lokaliteter, nemlig på B-2, T-2 og T-3. Det gis 
også et kort sammendrag fra disse. 

Begge fuglene ble registrert første gang 19. mars på den gamle 
hekkeplassen. Etter noen dager flyttet fuglene til en ny 
lokalitet noen kilometer unna. Årsaken var trolig et hubropar 
som hadde etablert seg på den gamle lokaliteten. 3 egg ble lagt. 
Disse ble etter en stund samlet inn og sendt til maskinklekking i 
Sverige. Alle klekte, men 1 unge døde. De to ungene ble senere 
satt ut på V-2. 4 unger fra Sverige ble satt ut på reirhylla, og 
alle ble flyvedyktige. Disse ungene ble ikke merket med vår 
ringkombinasjon for 1988, men med ringer fra Projekt 
Pilgrimsfalk. Deres kombinasjon var en blå ring på hvert bein. 

Hunnfuglen på denne lokaliteten hadde blå fargering på venstre 
bein og blank standardring på høyre bein. Det var en svensk fugl 
fra 1983. 

T - 1 

Begge fuglene ble registrert 1. april på den gamle hekkeplasse n . 
Senere ble det oppdaget at fuglene hadde valgt en ny reirhylle ca 
1 km fra den gamle reirhylla. 3 store unger satt på reirhylla, og 
alle ble senere flyvedyktige. 

1 egg ble samlet inn og sendt til miljøgiftanalyser. Innholdet av 
DDE og kvikksølv var noe høyere enn i 1987, mens innholdet av PCB 
var omtrent det samme og forholdsvis høyt. Det var overraskende å 
finne at eggskallet var 22 % tynnere enn normalt. 
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V - 1 

Den samme rødmerkede hunnen som var på lokaliteten i 1987 ble 
registrert igjen 26. mars i 1988. Den rødmerkede hannen kom ikke 
tilbake. En ny hann ble registrert 12. april. Denne hannen hadde 
svart fargering og blank standardring på beina, og også dette var 
en fugl fra Sverige. Denne ringkombinasjonen ble brukt i 1986. 
Etter 2 uker forsvant denne hannen, men nok en gang kom det inn 
en ny hann på lokaliteten. Det ble ikke sett ringer på denne 
fuglen. Parring ble registrert med begge hannene, men ingen egg 
ble lagt. Hunnen og den sist ankomne hannen viste likevel 
interesse for en reirhylle, forøvrig en annen hylle enn den som 
har blitt benyttet før. Det ble derfor lagt ut kunstige egg på 
denne reirhylla. Ganske snart la fuglene seg til å ruge på 
narreeggene. Etter 3 uker ble det satt ut 2 unger, og en uke 
senere nok 1 unge. Alle ble flyvedyktige. Det var første gang 
denne metoden ble prøvd i Skandinavia. Resultatet viser hvor 
langt det er mulig å gå i manipuleringen av vandrefalken. 

V - 2 

Hunn- og hannfugl ble registrert henholdsvis 19. og 26. mars. 
Hannen var den samme blåmerkede som i 1987. Etter fjærdrakten å 
dømme var det trolig også den samme hunnen. I perioden 14.-18. 
april, den viktige parringsperioden rett før egglegging, ble 
hannen ikke sett på lokaliteten. Det ble lagt 4 egg på en ny 
hylle 20 m under fjorårshylla. Kun 1 av dem klekte. Dette hadde 
trolig sammenheng med at hannen var borte. Eggene har 
sannsynligvis ikke blitt befruktet. 2 unger fra Sverige 
(opprinnelig fra Ø-1) ble satt ut, og alle 3 ungene ble 
flyvedyktige. 

De 2 eggene som lå igjen på hylla i 1988 ble sendt til 
miljøgiftanalyser. Analysene viste et moderat innhold av 
kvikksølv og PCB, mens innholdet av DDE viste høyere verdier enn 
tidligere analyser fra vårt prosjektområde. Skalltykkelsen på 
eggene var ikke særlig redusert (5-6 %) . 

Det har blitt gjort flere observasjoner av vandrefalk på denne 
lokaliteten på 80-tallet. Likevel har det aldri blitt sett mer 
enn 1 fugl her. Det er ingen tvil om at dette har vært en gammel 
vandrefalklokalitet. Grunneieren kunne fortelle at "duefalken" 
alltid hadde hekket her, trolig fram til ca 1955. Han fortalte 
også at den ble plyndret enkelte år. Et besøk her først i mai 
resulterte i at det ble konstatert hekking. Det viste seg at det 
var lagt 3 egg, hvorav 2 klekte. Begge ungene ble flyvedyktige. 
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B - 2 

Tre besøk på lokaliteten i løpet av sesongen førte til like mange 
observasjoner av vandrefalk. Trolig var det en hunnfugl som ble 
sett hver gang. Lokaliteten ble for dårlig undersøkt til å kunne 
si om det var hekking her. 

T - 2 

To fugler ble observert her midt i mai. Begge to fløy over 
fjellveggen og varslet. En fugl, sannsynligvis en hann, ble 
observert sist i mai og sist i juni. Hekking syntes det ikke å 
være noen indikasjon på. Det er nærliggende å tro at det har vært 
mislykket hekkeforsøk her. 

Vandrefalk ble observert i nærheten av denne lokaliteten ved 
flere anledninger i løpet av hekkesesongen. Lokaliteten ble for 
dårlig undersøkt til å kunne si om det har vært hekking. Det kan 
nevnes at det ble observert 2 vandrefalker i fjellveggen her 
høsten 1987. Den ene var en ungfugl. Det er ikke usannsynlig at 
det har vært hekking her i 1987. Nyere erfaringer vi har gjort 
viser at både hannfuglen og årets unger kan holde seg på 
lokaliteten til langt ut på høsten. Derimot ser det ut til at 
hunnfuglen forlater hekkeplassen få uker etter at ungene har 
blitt flyvedyktige. 

GJENFUNN 

Ett gjenfunn ble gjort 1988. En av de 4 ungene på Ø-1 i 1988 
ble gjenfunnet på Orust i Sverige 31. desember samme år. 

Tabell 2. Resultater ved 5 hekkeplasser for vandrefalk 
i prosjektområdet 1988. 

egg egg unger fl.d. 
Lok lagt klekt satt ut unger 

Ø-1 3 2 1 4 4 

T-1 4 3 0 3 

V-1 0 0 3 2 3 

V-2 4 1 2 3 

B-3 3 2 0 2 

SUM 14 8 9(-2) 15 

1 ) Eggene ble samlet inn og k le kt i Sverige. 

Ungene ble satt ut på V-1. 
2 ) Se 1 . Ytterligere 1 unge ble satt ut her 

1 uke etter de to første. 
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Hekkesesongen åpnet godt med at 4 par var på plass innen 1. 
april, nemlig på V-1, V-2, B-3 og Ø-1. I mai, ble det som i fjor, 
funnet nok et nytt par på en til da ukjent lokalitet. Lokaliteten 
ligger 15 mil inn fra kysten, og fikk betegnelsen B-4. I løpet av 
hekkesesongen har det også blitt sett vandrefalk på tre nye 
lokaliteter i prosjektområdet. Vi gjennomførte vår første double
clutching i 1989, og alle unger ble igjen fargemerket. Årets 
ringkombinasjon var rødeloksert Zoologisk Museum-ring på høyre 
bein, og svarteloksert 20 mm ring med tresifret kode på venstre 
bein. I det etterfølgende gis det en kort oppsummering av 
hekkesesongen fra hekkeplassene og de lokaliteter hvor det har 
blitt registrert vandrefalk. 

Hann- og hunnfugl ble registrert henholdsvis den 18. og 26. mars. 
Den blåmerkede hunnen (1983) vendte tilbake, men forsvant igjen 
etter 2 dager. En ny hunnfugl ble registrert 12. april. I dette 
tidsrommet ble hannen sett på en tidligere hekkeplass i Sørvest
Sverige, omtrent 1 mil fra grensen til Norge. Den nye hunnen 
hadde en blå fargering på hvert bein, hvilket betyr at hun har 
svensk ringkombinasjon fra 1988. Den 1 år gamle hunnen la 3 egg, 
som ble samlet inn og sendt til maskinklekking i Sverige. 2 av 
eggene klekte. Disse ungene ble tilbake i Sverige. 4 unger fra 
Sverige ble satt ut til paret på Ø-1, og alle ble flyvedyktige. 

V - 1 

Den rødmerkede hunnen ble registrert 21. mars. Hannen ble sett 
1. april, og trolig var dette den samme fuglen som gjennomførte 
ruging på utlagte narre-egg i 1988. Hunnen la 3 egg på 
fjorårshylla, hvorav 2 av dem klekte. I tillegg ble det satt ut 2 
unger fra Sverige. Alle 'I ble flyvedyktige. I juni ble ringkoden 
på den rode ringen som hunnen bærer, lest av. Det var en 
hackingfugl. 

V - 2 

Hannen ble registrert allerede 11. mars. Hunnen ble registrert 
16. mars. Det var den samme blåmerkede hannen (1983) som kom 
tilbake, trolig for fjerde gang. På forhånd var det avtalt i 
prosjektgruppen at eggene fra førstekullet skulle samles inn, og 
at paret ikke skulle få kunstige egg som erstatning. De fire 
eggene ble samlet inn fra fjorårshylla 28. april, 6 dager etter 
at kullet var fullagt. Allerede dagen etter ble det registrert 
parring. 3 av de 4 eggene i førstekullet var befruktet. Etter 21 
dager, det vil si 19. mai, lå hunnen fast på et nytt kull. Paret 
hadde nå valgt en ny reirhylle. Dette kullet besto av 3 egg. Ved 
utsetting av 4 unger (3 av dem fra førstekullet) 6. juni, ble 
andrekullet samlet inn og sendt til Sverige for maskinklekking. 
Alle 3 eggene var befruktet (disse ungene ble satt ut til 
hacking i Sverige). Alle de 4 ungene som ble satt ut ble 
flyvedyktige. 
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Begge fuglene ble registrert på lokaliteten den 18. mars. 4 egg 
ble lagt på fjorårshylla, og alle klekte. Ved en reirsjekk den 
14. juni, viste det seg at en av ungene var mye mindre enn de 
andre. Denne ungen ble derfor tatt med for å fore den en kort 
stund, og så settes ut på T-1 hvor ingen av eggene klekte. 
Ungen døde imidlertid. Alle de 3 andre ungene ble flyvedyktige. 

T - 1 

Hunnfuglen på T-1 ble registrert den 21. mars. Hannen ble først 
sett den 8. april. Årsaken til at hannen ble sett så seint, var 
at paret hadde flyttet nok en gang. På grunn av lange 
observasjonsavstander og liten aktivitet hos falkene, var det 
vanskelig å finne ut hvor de var. I 1988 flyttet paret ca 1 km 
nordover i forhold til reirhylla året før. Nå flyttet de igjen ca 
1 km lenger nord. Etter fjærdrakten å dømme var hunnen ny av 
året, mens hannen trolig var den samme som året før. Det ble 
oppdaget at begge fuglene hadde blank standardring på venstre 
bein. Bare et fåtall fugler i vårt prosjektområde har blitt 
ringmerket med blank ring på venstre bein på 80-tallet. Endel 
svenske vandrefalker ble imidlertid merket slik i perioden 1978 -
81. Disse fikk i tillegg plastringer på høyrebeinet. Plastringene 
har blitt slitt ned (Lindberg 1985b). Også i Midt-Norge har endel 
vandrefalkunger blitt merket med blank ring (Torgeir Nygård pers. 
medd.). Det er lite sannsynlig at det dreier seg om svenske 
fugler, eventuelt fugler fra Midt-Norge. En av fuglene, eller 
kanskje begge, kan ha blitt flyvedyktig på enten lokalitet T-1 
eller V-2, henholdsvis i 1986 eller 1987. 

Paret la 4 egg i et gammelt ravnereir, men ingen av eggene 
klekte. Som nevnt tok vi inn en unge fra 8-3 for å sette den ut 
her, men ungen døde. Dermed ble vi nødt til å vente til vi kunne 
få unger fra Sverige. Den første ungen fikk vi 22. juni, og paret 
hadde da trolig ruget i 58 dager! Ungen ble akseptert, og de 3 
eggene som lå igjen ble samlet inn og sendt til 
miljøgiftanalyser. Etter 10 dager fikk vi ytterligere 3 unger fra 
Sverige til utsetting. Alle de 4 ungene ble flyvedyktige. 

B - 4 

Melding om vandrefalk på denne ukjente innlandslokaliteten kom 
inn 14. mai. Først 10 dager senere ble det konstatert hekking. 
Vandrefalken viste her fullt ut hvor anonym den kan være på en 
lokalitet. Hannen er med sikkerhet ikke ring- eller fargemerket. 
Ved første reirbesøk var det allerede 3 unger på hylla, som 
ligger i en lang fjellsprekk. Ungene satt meget godt beskyttet. 
Alle ungene ble flyvedyktige. 

Grunneierne kunne fortelle at det gjennom flere tiår hadde vært 
"falk" i dette fjellet. De visste at det var en falk, men var 
ikke så interesserte at de brydde seg med å bestemme arten. 
Spesielt interessant var det at de mente at det hadde vært falk 
her under hele 80-tallet, og under tvil også på 70-tallet. 
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T - VAL 

En vandrefalk ble observert her den 22. mars, forøvrig en hunn . 
Hun ekspo nerte seg hyppig, ved å fl y foran og over fjellveggen . 
Ingen observasjoner foreligger etter dette, men lokaliteten ble 
for dårlig fulgt opp. Et ravnepar som har hekket her i flere år, 
og som normalt har lagt egg sist i mars, var minst 3 uker 
forsinket med reirbygging. Reirb yggingen ble avbrutt etter få 
dager . Dette kan skyldes vandrefalkens tilstedeværelse. 

T - RAM 

Siste kjente hekking fant sted i 1957 (Ola v Hjeljord pers. 
medd.). Den gangen ble reiret plyndret. Lokaliteten har blitt 
nøye overvåket i de senere år. I 1989 foreligger det minst tre 
observasjoner i mai og juni (Steinar Hynne pers. medd.). 
Observasjonene er gjort i forbindelse med skarpsk y ting på en 
skytebane i kort avstand fra fjellveggen. Ders om vandrefalken 
igjen skulle slå seg til her, er det svært uheldig at det foreg å r 
skarpskyting under rugeperioden og ungenes første reirtid. 

V - FAL 

Dette er en klassisk, tradisjonell hekkeplass for vandrefalk. 
Trolig har det hekket vandrefalk her fram til ca 1960. 
Lokaliteten har sannsynligvis stått tom under hele 70-tallet. 
Avstanden til V-2 er 8 km i luftlinje. Ved flere anledninger de 
siste år ene ha r det i hekk es esongen blitt sett 3 vandrefalker 
samt id i g på V- 2. Det e r i kke us anns yn l i g a t den tre d j e falken kan 
ha hatt tilhold på V-F AL. Forøvrig f in nes det y t te rligere tr e 
l okal i teter i dette omr ådet. Vi vet med sikke r he t at de t har 
he kket vandrefalk på disse fram t il 1950 -t allet (bl.a. T- RAM, 
omt alt ovenfor) . 

Den f ørste sikre obs e r vas j onen av en vandrefalk ble gjort midt i 
j un i. Sist i jun i ble det obser vert et par i området. Rett under 
fj e l lveggen ligg e r det en gård som blir brukt som sommerbolig fra 
mai t i l septemb er. Ved samtale med eierne, kom det fram at 
vandr efalkene ha dde blitt sett her periodevis fra sist i mai. 
Etter de t vi kan forstå, har de observert overleveringer av 
bytted y r. Si ste gang de observerte en skrikende vandrefalk her 
var 14. j ul i . På tross av at lokaliteten har blitt besøkt opp til 
flere gan ge r i uka av prosjektmedarbeidere, har det ikke lykkes 
noen å f å se vandrefalkene her. Opplysningene som har framkommet, 
tyder på a t paret har kommet inn på lokaliteten seint, og at de 
har etabl e r t seg der uten forsøk på hekking. 

Foruten di sse observasjonene av vandrefalk på aktuelle 
lokaliteter, har det blitt obser vert 1 vandrefalk to ganger på to 
nærliggende steder i Vestfold. Denne hannfuglen hadde blå ring på 
venstre bein og r ød ring på høyre. Det betyr at det er en falk 
som ble fl yvedyktig i 1988 i vårt prosjektområde. En observasjon 
er også gjort på T-3 i juni. Her hekket det forøvrig tårnfalk i 
år. 

Det foreligger også endel tilfeldige observasjoner av vandrefalk 
i prosjektområdet i løpet av sommeren og høsten. Også fr a 
trekkstasjonene foreligger det mange observasjoner. Om dette bare 
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skyldes at ornitologer flest har blitt mer oppmerksomme på arten 
skal være uvisst, men ru,tallet observasjoner av arten de senere 
år har økt mye i vårt prosjektområde. 

I N V E N T E R I N G 

Lørdag og søndag 15.- 16. april gjennomførte vi en større 
inventering sammen med Projekt Pilgrimsfalk i Sverige. Vi valgte 
dette tidspunktet fordi aktiviteten på hekkeplassene ofte er stor 
midt i april. Dette er den mest intense parringstiden. På forhånd 
ble områder med aktuelle lokaliteter fordelt på 
enkeltpersoner/grupper som skulle reise rundt for å sjekke. Målet 
var å sjekke så mange lokaliteter som mulig på disse to dagene, 
men kravet var at deltakerne måtte sitte minst 1 

2 - 1 time på 
hver lokalitet. 

På tross av at 40 aktuelle lokaliteter ble undersøkt, fant vi 
ingen nye par. Heller ikke ble det registrert lokaliteter med 
enslige fugler. I Sverige ble det registrert en enslig fugl på en 
ny lokalitet. Først senere på sesongen ble det registrert 
vandrefalk på nye lokaliteter i vårt prosjektområde. 

G J E N F U N N 

En av de første dagene i august ble det funnet en død vandrefalk 
på et jorde 1,5 mil fra B-3. Den lå under en høyspenttrase med en 
tamdue i klørne. Det var en hunnfugl, fargemerket (lilla/blank 
ringkombinasjon) i Sverige i 1987. I Sverige fikk vi vite at det 
var en hackingfugl fra Dalsland. Vi fryktet for at det kunne 
være hunnfuglen på B-3, men det har aldri blitt registrert ringer 
på henne, på tross av mange forsøk på å avsløre eventuelle 
ringer. 

I slutten av august ble det funnet en død vandrefalk ved en 
jernbanelinje i Mjøndalen, i kort avstand fra Drammen. Den kan ha 
fløyet på de strømførende ledningene, men nedskyting kan ikke 
utelukkes. Det jaktes intenst på ringduer i området fra 21. 
august (Per Stryken pers. medd.). Fuglen var langt på vei råtnet. 
Fuglen hadde svart ring med kode på venstre bein og blå ring på 
høyre. Med andre ord var den merket med årets ringkombinasjon fra 
Sverige, men satt ut på Ø-1. Denne fuglen ble flyvedyktig ved St. 
Hans-tider. Rettlinjet avstand fra hekkeplass til funnsted er 100 
km i nordvestlig retning. 

14 



Tabell 3. Resultater fra 6 hekkeplasser for vandrefalk 
prosjektområdet i 1989. 

egg egg unger fl.d. 
Lok lagt klekt satt ut unger 

Ø-1 3 2 1 4 4 

T-1 4 0 1+3 2 4 

V-1 3 2 2 4 

V-2 4+3 3 3+3 4(-3) 4 4 

B-3 4 4 0 3 

B-4 3 3 0 3 

SUM 21+3 14+3 14(-3) 22 

1 ) Eggene ble samlet inn og sendt til Sverige. 

Ungene ble satt ut til backing i Lysekil. 
2 ) 1 unge ble satt ut 10 dager før ytterligere 

3 unger ble satt ut. 

3) Double-clutching. Andrekullet satt ut til 

backing i Frillesås, Sverige. 
4 ) 4 unger ble satt ut ved innsamling av eggkull 

nr. 2. 3 av ungene var fra det første kullet. 

Figur 1. Reirhylle med 4 nylagte vandrefalkegg 
i 1989. 
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0 P P S U M M E R I N G O G D I S K U S J O N 

Et økende antall hekkende vandrefalkpar er registrert i vårt 
prosjektområde i løpet av perioden 1981-89. Det første paret ble 
funnet i 1981, mens det i 1989 ble registrert 6 hekkende par. I 
perioden 1981-87 ble 43 vandrefalkunger flyvedyktige i vårt 
prosjektområde. I 1988 og -89 ble 37 unger flyvedyktige. 

Reetableringen har funnet sted på flere gamle lokaliteter i løpet 
av 1980-åra, og de kystnære lokalitetene har trolig blitt besatt 
først. Ratcliffe (1980} nevner samme etableringsmønster i 
Storbritania på 1970-tallet. Noen få lokaliteter, fortrinns vis 
ved kysten, har trolig også vært besatt nesten kontinuerlig i 
kriseårene på 1970-tallet. 

Klipper i nærheten av vann er et gjennomgående trekk ved 
vandrefalkens valg av hekkeplass i undersøkelsesområdet. Av 13 
hekkeplasser hvor det er registrert vandrefalk i perioden 1981 -
89, ligger 10 (77 %) av dem ved, eller nært til vann. Lindberg 
(1975) fant i en undersøkelse at 78 % av en rekke gamle 
lokaliteter i Sørvest-Sverige lå nært inn til vann. 

Omlag halvparten (54 %) av lokalitetene ligger i nær tilknytni ng 
til skogsterreng, og 30 % ved jordbruksområder. 46 % av 
lokalitetene ligger vendt mot vest, 30 % mot øst og 24 % mot sør. 
Gjennomsnittlig høyde på klippene (fra topp til bunn) var 96 m 
(minste 40 m, høyeste 150 m). Lindberg (1975) fant at 
gjennomsnittshøyden var 50 m på gamle vandrefalklokaliteter i 
Sørvest-Sverige. 

I undersøkelsesområdet er landskapet preget av daler med større 
eller mindre vassdrag . Mange av de gamle vandrefalklokalitetene 
finnes her. I høydedragene på begge sider over vassdragene, er 
det god tilgang på egnede hekkeplasser. Dalførene har mange 
egnede klipper samtidig som det er gunstig for fugl på trekk å 
følge dalretningen. Derfor kan en si at vandrefalken har hatt en 
tilnærmet lineær utbredelse i undersøkelsesområdet. I Vest
Tyskland fant Mebs (1969) den største tettheten langs dalf ører 
med vassdrag. 

I løpet av årene 1983-87 ble det i samarbeid med Projekt 
Pilgrimsfalk i Sverige satt ut 14 unger. I 1988 og -89 ble det 
satt ut 23 unger (5 unger sendt til Sverige som egg}. 55 unger 
har blitt produsert naturlig i vårt prosjektområde i perioden 
1981-89. Dette gir et gjennomsnitt på 2,0 unger /v ellykket 
hekking. Produksjonen var 1,9 unger/hekkeforsøk og 1,7 
unger/territorielt par. Ifølge Ratcliffe (1980) er dette en 
produksjon som indikerer at bestanden er stabil eller økende . 

Vandrefalkene kommer tidlig tilbake til hekkepla ssene om vå ren. 
De fleste fuglene er på hekkeplassen ved inngangen til april. 
Tidligste registrering ble gjort i 1989, da hannfuglen på V-2 ble 
sett 11. mars. Vinteren 1988 / 89 var spesielt mild i hele Europa. 
Tidlige registreringer av fuglene i 1989 kan ha sammenheng med en 
gunstig vinter. Det synes ikke å være noen forskjell i ankomsttid 
om våren mellom kjønnene. 

Eggleggingen i 
perioden 10.- 26. 
Oslofjorden. Det 

undersøkelsesområdet 
april, med tidligst 
er liten forskjell 
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mellom kyst- og innlandslokaliteter. Rugetiden (fra hunnen ligger 
fast til første egg klekker) varer normalt 29-30 dager. I ett 
tilfelle ruget fuglene i hele 58 dager. Ungenes reirtid er 39-42 
dager. Noen hannfugler har vært flyvedyktige etter 37-38 dager. 
Tidspunkt for flyvedyktighet er normalt i perioden 3.- 15. juli, 
men flyvedyktige unger er registrert 23. juni og 27. juli. 

I perioden 1981-89 er det registrert antall egg i 19 kull. 60,7 % 
av eggene klekte. Gjennomsnittlig kullstørrelse var 3,3 egg. 
Lindberg & 0dsjø (1983) fant tilsvarende gjennomsnittlig 
kullstørrelse (3,29) i Sverige i perioden 1972-79. Med et 
gjennomsnitt på 3,3 egg/kull, og et gjennomsnitt på 2,0 
unger/vellykket hekking i undersøkelsesområdet i perioden 1981-
89, representerer dette et tap på mer enn en potensiell 
flyvedyktig unge per suksessfull hekking, eller nesten 40 % av 
eggene produserte ikke unger. Ratcliffe (1980) angir tilsvarende 
tap fra Storbritania, men der var andelen egg som ikke klekte 
30 %. 

Unger/par 

2.5 

2 
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Figur 2. Variasjon i reproduksjonsraten hos vandrefalk i Sørøst
Norge i perioden 1981-89, kalkulert som antall flyve
dyktige unger/hekkeforsøk. 

Av 80 flyvedyktige vandrefalker i vårt prosjektområde i perioden 
1981-89, ble 53 ringmerket. 37 av disse ble også fargemerket. Det 
er gjenfunnet 6 (11,3 %). 5 av disse kommer fra Ø-1, den sjette 
fra V-1. Funnene fordeler seg på to i Vest-Tyskland, to i 
Sverige, samt ett funn i Nederland og Norge. 

I 1989 var det 5 ringmerkede vandrefalker på våre hekkeplasser 
(42 % ). 3 av dem var fugler fra Sverige med fargeringer. En av 
disse var en hackingfugl fra 1984. I tillegg ble det funnet en 
død hackingfugl i Buskerud i august som var satt ut i Sverige i 
1987. 2 registrerte hackingfugler i Sørøst-Norge i 1989 er 
oppsiktsvekkende. 

Fargemerkede fugler fra Sverige er også registrert flere ganger 
før 1989. På lokalitet V-1 hekket en hannfugl med rød fargering 
(1984) i 1987. Den har trolig hekket her også i 1986. I 1988 
dukket ikke denne hannen opp på V-1, men en ny hann med svart 
fargering (1986) ble sett her noen dager. Ytterligere en hann, 
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forøvrig umerket, kom inn her i slutten av april. 
En hunnfugl med blå fargering (1983) har trolig hekket på Ø-1 fra 
1985-88. Denne fuglen forsvant fra lokaliteten etter få dager i 
1989. En ny fargemerket fugl fra Sverige (1988) ble imidlertid 
registrert etter få dager. 

~~~;···. ~ 
ø - 1 , 

U ■ erke t R•d ven•tre 816 venstre 

Sve,uk hra:I Svensk fugl 

1988 1984 

Heck I ngfugl 

T-1 

? Ume rk <'! t ? 

8e1ge norske 7 

Figur 3. Parsammensetning hos 6 vandrefalkpar som hekket 
undersøkelsesområdet i 1989, og hva som er kjent om 
deres opprinnelse ut fra ring- og farg emerking. 

Det er beklagelig å måtte konstatere at dødeligheten er stor 
blant våre skandinaviske vandrefalker. Altfor mange fugler dør 
for tidlig. Bare et fåtall fugler vender tilbake til samme 
hekkeplass flere år på rad. Mange vandrefalker blir også skutt, 
på tross av fredning i hele Europa. Dette problemet er stort i 
Frankrike (Meyburg 1987). Hyppige utskiftinger på lokalitetene 
indikerer at det finnes endel fugler i omløp, dera v endel l
åringer, som er klare til å ta plassen til de falkene som 
forsvinner. Vårt materiale viser at mange av disse fuglene kommer 
fra Sverige. Dette bekrefter viktigheten av avls- og 
utsettingsarbeidet. 

Spesielt interessant er det at vi i 1989 med sikkerhet 
registrerte en 1- årig hunn som gjennomførte vellykket hekking. 
Flere tilfeller av 1- årige hunner som hekker er også registrert i 
Sørvest - Sverige i de senere år (Tommy Jarås pers.medd.). Ifølge 
Hagen (1952) er som regel vandrefalken kjønnsmoden som 2- åring, 
men den kan unntaksvis også hekke som !-åring. Hagen sier videre 
at dette muligens bare gjelder hanner. Newton (1979) referer til 
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undersøkelser som viser at det er vanligere at 
som 1-åringer i vandrefalkpopulas joner. Opptil 
hunner som hekket i ungfugldrakt er kjent 
(G.von Blotzheim 1971). 

hunnfuglene hekker 
flere tilfeller av. 
fra Vest-Tyskland 

Den 1-årige hunnfuglen som gjennomførte hekking på Ø-1 i 1989 la 
3 egg. Det var sannsynligvis også en 1-årig hunnfugl som la 3 egg 
på 8-3 i 1988, og trolig var det også en 1-årig hunn som 
mislyktes med hekkingen på 8-1 i 1985. I de to førstnevnte 
tilfellene klekte 2 egg, i det sistnevnte har trolig rugingen 
blitt avbrutt på et tidlig tidspunkt. Færre egg hos hekkende 
1-årige vandrefalkhunner er også kjent fra andre populasjoner, og 
andelen mislykte hekkinger synes å være høy hos så unge fugler 
(G.von Blotzheim 1971, Newton 1979). 

Nærmeste avstand mellom to par i 1989 var ca 27 km. Tettheten i 
undersøkelsesområdet synes imidlertid å ha vært stor for 40 år 
siden. Helt fram til 1950-tallet vet vi at det hekket mange par i 
Vestfold, nedre Buskerud og nedre Telemark. Avstanden mellom 
parene var forholdsvis kort i områder tilknyttet kysten. 
Opplysninger om tidligere forekomst av vandrefalk er gitt av 
rovviltjegere som gikk systematisk til verks i plyndring av 
reirlokaliteter. Avstander på 5-8 km var ikke uvanlig (25-64 
km2 /par , og dette er tettheter som sannsynligvis kan regnes som 
representati ve for kystområdene i undersøkelsesområdet. I noen 
områder er det kjent at to par har hekket med 3 km avstand. 
Innenfor 2-3 mil fra kysten har avstanden mellom parene vært 
større. trolig 10-20 km (100- 400 km2 / par). 

Tettheten i en vandrefalkpopulasjon i Sørvest- og Øst-Sverige før 
bestandsnedgangen, som det er mest naturlig å sammenligne med, er 
av Lindberg et al. (1988) oppgitt til maksimalt 140 km2 /par . I 
andre deler av Sverige er tettheten oppgitt til 300-600 km2 /par. 
I Storbritania varierer tetthetene mye mellom og innen de 
forskjellige landsdelene, men det er generelt tettere 
populasjoner i kystområdene (Ratcliffe 1980). 

Tettheten i en populasjon avhenger av flere forhold, blant annet 
tilgangen på byttedyr og ikke minst egnede hekkeplasser (Fyfe 
1969, Ne,,ton 1979, Ratcliffe 1980). Selv i de østlige deler av 
undersøkelsesområdet, hvor det finnes færre tilgjengelige klipper 
som er egnet for vandrefalk, har trolig byttedyrstilgangen i 
tidligere tider vært så god at vandrefalkbestanden også her har 
hekket forholdsvis tett. Opplysninger i litteratur som angir 
gamle hekkelokaliteter (se bl.a. Hardeng 1981) viser også helt 
klart at mindre bratte klipper med beskjeden høyde også var 
besatt. Det er grunn til å anta at slike hekkeplasser først ble 
besatt når de mest attraktive hekkeplassene allerede var 
okkupert, og at det må ses i sammenheng med god byttedyrstilgang 
lokalt. Det er forøvrig ikke kjent om vandrefalken tidligere kan 
ha benyttet alternative hekkeplasser i undersøkelsesområdet. som 
f.eks. fiskeørnreir, ravnereir i trær eller høye bygninger 
(Linnmann 1961. G. von Blotzheim 1971, Newton 1979, Ratcliffe 
1980 & 1984, Wexler 1989). Med den tilgangen på klipper som 
finnes i undersøkelsesområdet, skulle en heller ikke kunne 
forvente dette. 

Når det gjelder miljøgifter, så ser det nå ut til at den verste 
krisen er over for vandrefalkene i undersøkelsesområdet. Men 
miljøgiftene henger fortsatt igjen. I årene 1986-89 ble det 
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samlet inn 9 uklekte egg til miljøgiftanalyser. Det foreligger 
resultater for 4 egg, 2 fra en kystlokalitet (1986 og 1988) og 2 
fra en innlandslokalitet (1988). Innholdet av dieldrin og 
kvikksølv var generelt lavt. Alle hadde en forholdsvis moderat 
konsentrasjon av det klorerte hydrokarbonet DDE (0,22-4,56 ppm 
våtvekt, 3-83 ppm fettvekt), mens innholdet av det polyklorerte 
bifenylet PCB var noe høyere (8-19 ppm våtvekt, 145-317 ppm 
fettvekt). Eggene fra kystlokaliteten hadde høyere 
konsentrasjoner av PCB enn innlandslokaliteten, noe som trolig 
har sin årsak i forskjellig byttedyrsvalg. Når det gjelder DDE 
var forholdet omvendt. Ved kystlokaliteten består hovedandelen av 
byttedyrene av måkefugler. Det er påvist bl. a. i Storbritania at 
dette er en fuglegruppe som er mer belastet med polyklorerte 
bifenyler enn andre fuglegrupper (Ratcliffe 1969, 1980, Newton et 
al. 1989). 
I perioden 1972-81 var innholdet av DDE i vandrefalkegg (n=116) 
fra Sverige og Finland varierende mellom 123-360 ppm fettvekt. 
Innholdet av PCB (på fettvektbasis) var i gjennomsnitt 515 ppm og 
919 ppm for henholdsvis Nord - og Sør-Sverige. Reproduksjonen hos 
vandrefalker i Fennoskandia ble redusert på grunn av DDE, og 
muligens også PCB, på 1970-tallet (Lindberg 1985). De verdiene 
som har blitt målt i de eggene som er samlet inn i vårt 
prosjektområde ligger godt under disse verdiene, og det er derfor 
god grunn til optimisme. 

I gjennomsnitt var skallfortynningen 12 % (n=4). Ett egg hadde en 
fortynningen på 22 % (skallindeks 1.46) i forhold til egg før 
1947 (pre DDT). DDE-konsentrasjonen var imidlertid lav (3 ,75 
ppm}. Eggskallmålinger foretatt på vandrefalkegg fra Norge i 
perioden etter 1947 og fram til 1970-tallet, viste en 
gjennomsnittlig fortynning på hele 19-23 % avhengig av 
målemetode (Nygård 1983). Hos den britiske vandrefalken er et 
gjennomsnittlig innhold på 13,6 ppm DDE våtvekt ensbetydende med 
en gjennomsnittlig eggskallfortynning på 21 % (Ratcliffe 1980). 
Faren for at eggskallet brister under ruging, ligger ved en 
skallfortynning på 15-20 %, som er identisk med det nivået som er 
funnet i populasjoner i tilbakegang (Newton 1979). 

Figur 4. En av de mange klassiske vandrefalklokalitetene 
i undersøkelsesområdet. Her hekket det vandrefalk fram 
til først på 1960-tallet. Dukker den opp igjen? 
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A B S T R A C T 

Steen, Odd Frydenlund. 1989. The Peregrine Falcon in South-east 
Norway during 1981-89. 

The first pair of breeding peregrines was found in Telemark 
county in 1981. Since then the total number of breeding pairs has 
increased in the Oslo-fiord area. In 1989 six breeding pairs were 
found. One new pair has been found both in 1988 and 1989. The 
breeding success in the period 1981-89 has been 1.9 
young/breeding attempt and 1.7 young / pair annually 
(young /territo ry). A certain number of the peregrine falcons now 
breeding in the Oslo-fiord area, has been released on different 
localities in the south-western part of Sweden, where the Projekt 
Pilgrimsfalk has their captive-breeding center in Gotenburg . They 
have used coloured hands on the falcons through several years 
now, and there isa tendency forthese falcons to move North-west 
to breed in Norway. Out of 29 breeding attempts in the Oslo-fiord 
area during the period 1981 - 89, we know the number of eggs in 19 
clutches. The average number of eggs was 3 -3 eggs/clutch. 60.7 % 
of the eggs hatched in these 19 clutches . 

Of 80 fledglings in the period 1981-89, 53 have been banded. 
There has been 6 recoveries (11.3 %). Analyses on unhatched eggs 
collected during the years 1986 and 1988, show marked decreases 
in the content of organoclorines (DDE, dieldrin) and mercury, 
while polychlorated biphenyls still remains high, especially in 
coastal regions. The situation has improved during the 1980's. 
But still some eggs are thin-shelled. One egg collected in 1988 
had an eggshell-thinning of 22 % in relation to the level pre - DDT 
in 1947. Average eggshell -thinning was 12 %. DDT was banned in 
Norway in 1971. 

The peregrines return from the wintering-areas during March. 
Egglaying normall y takes place during 10.- 25. april; earliest in 
the eastern part of the investigation - area. Nestlings fledge 
normally during the period 3.- 15. july. 

In 1989 a female in first year plumage was rearing young. Two 
other females in first year plumage have probably reared young 
befare 1989, one of them with success. The other one failed 
during incubation. 

Average height of the breeding cliffs (n=13) in the 
half of investigation-area during 1981-89 is 96 m, and almost 

them face west. 

Nearest neighbouring 
population is scarce, 
1950) is supposted 
regions, and 100- 400 
from the coast). 

Forfatterens adresse: 

distance in 1989 was 27 km. Today the 
and earlier breeding densities (befare 

to have been 25-64 km2 /pair in coastal 
km2 /pair in inland areas (more than 20-30 km 

Odd Frydenlund Steen 
Fylkesmannen i Telemark 
Miljøvernavdelingen 
Postboks 287, 
3701 SKIEN 
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ØsUcnuf!!l9<n1 LØRDAG 10. FEBRUAR 1990 

ØRNEREDE 
kan stoppe nytt hyttefelt 

HEKKER: Ørneredet i Liljdsen var for bare noen /d dr siden en godt bevart hemmelighet. I det siste har det imidlertid vært en sradig trafikk for d 
se pd den hekkende rovfuglarten. 

Et ørnerede kan velte planene for et nytt hyttefelt sigelser mot at det planlagte hyttefeltet er opprett
; Litjåsen i Dalsbygda. Av spesielle vernehensyn for holdt i forslaget til arealdel for kommuneplanen i 
hekkende rovfugl i området, har fylkesmannen inn- Os. 

AV 
JON IVER GRUE 

Fylkesmannen ber derfor kommu
nen om på nytt å vurdere om ikke 

~~d~':~!1~:;ti~lf\~~ad~te~k;~s~c;; 
hytter, kan dekke behovet for nye 
hytter i denne delen av kommu
nen. 

SArbart 
Åspar1ict er en tradisjonell og 
svært regelmessig brukt hekkelo
kalitet for en rovfuglart som må 
karraktcriser som sjelden i regio
nen. Området er derfor svært sår
bart for forstyrrelser. Litjåscn er 
den eneste kjente hekkeplassen for 
denne arten vest for Glomma i 
kommunen. Området er også ge
nerelt viltrikt og utgjør botanisk 
interessante arealer, skriver fylkes
mannen. 

Stort omfang 
Fylkesmannen bemerker ellers at 
omfanget av fritidsbebyggelse er 
stort, selv om antall nye planlagte 

hyttefelt er noe redusert. Kommu
neplanens arealdel omfatter 19 nye 
felter med tilsammen 361 planlagte 
nye hytter. Med unntak av det 
planlagte hyttefelten i Litjåscn, vil 
fylkesmannen etter en samlet vur
dering likevel ikke motseile seg 
planforslaget i sin nåværende 
form. 

37 merknader 
Næringse1aten har mottatt merk
nader til planforslaget fra 37 inte
ressenter. Disse er tilgjengelig for 
gjennomsyn hos næringsetaten. 
Forslaget til kommuneplanens are
aldel har vakt motstand fra ulike 
rettighetshavere i Kjurrudalen og 
Vanggrøftdalen. Mye av dialogen 
har gått på fritidsbebyggelse, og 
resuilatet er et kompromiss mel
lom de ulike interessenter. 

Saken skal opp til behandling i 
formannskapet den IS. februar. I 
sin innstilling ovenfor kommune
styret, vil formannskapet anbefale 
at kommuneplanens arealdel med 
tilhørende planbestemmelser god
kjennes. 

Innsigelse 
til vurdering 
Fylkesmannen vil i løpet av neste 
uke vurdere om innsiaelscn mot 
den planlagte hyttefeltet i Litjåstn 
skal trekkes tilbake . Del opplyser 
naturvernkoDsulcnt Ragnar Øde
gaard i milje"crnavdclingen i fyl
ket. 

- Vi har fått en tilbakemelding 
pi \-åt uttalelse rra Os kommune 
med presisering av hyttefeltets av
grensing og antall planlagte hyller. 
Det vil danne grunnlag for konklu
sjonen vi kommer frem til, sier 
Ødegaard. 

Han presiserer at det her dreier 
seg om en fåtallig rovfuglart som 
krever en topp næringsskjede og 
et stort territorium for å overleve. 
I Hedmark hekker arten stort sette 
bare i høyereliggende skogom-

nider i nord-fylket. 
Ødegaard bar ellcn bare ros A 

gi til Os kommune for forslaget til 
kommuneplanens arealdel. - Vi 
er holdt løpende iDformert under 
hele planprosessen, med mulighe
ter til l komme med innsigelser. 
lnnsigelseskompetansen har vi alt-
~ta~:~~\a~:~~;i;Ji o~11;f:n~~ 
omarbeidet, sier Ødegaard. 
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Ulvens næringssøk 
og mennesket 

«Ulvens næringssøk og mennes• 
ket» hei ter eit lite hefte som Direk
toratet for naturforvaltning utgav 
i 1987. Men stoppa distribusjonen 
etter voldsom kritikk fra ulveven
ner. Heftet er ein oversettelse av 
russeren Micael Pavlovs bok Ul
ven. Pavlov er doktor i biologi og 
har 40 års erfaring som jaktbiolog. 

Oversetteren Elias Pålson seier 
at kunnskapen om vår egen ulvera
se begrenses nemlig av at så mye 
om den er skrevet på russisk. Det 
er kanskje bare tre-fire prosent av 
denne rasen som finnes utenfor 
Sovjet. 

Bladet « Våre rovdyr» nr. I 1988 
skreiv at heftet er «et av de mest 
groteske eksempler på rovdyr
hets», og at det er «en grov kren
kelse blant annet av forskningsetis
ke normer». Pavlovs svar på de 
norske ulvevenners angrep står å 
lese i «Jakt og· Fiske» juni I 988 og 
følgende nummer. I avsnittet ul 
vens farlighet for menneske, sier 
Pavlov: 

«Det er ikke myter at ulven an
griper mennesker. Publikum må få 
full informasjon i dette spørsmål 
for objektivt å kunne vurdere fa
ren og i rett tid gjøre alle nødven
dige foranstaltninger for å avverge 
den.» 

Det var ulv med fysisk skade, 
halvtamme dyr som hadde rømt og 
rabies-smitta dyr .som drepte men
nesker i Sovjet. Ulv med naturlig 
skyheit var ikke rekna som farleg. 

Til slutt Ct par spørsmål til Di
rektoratet: 

Var det ikke litt ubetenksomt å 
sleppe laus att ulven, den tida på 
året at sauen vart slept på beite og 
barn leikar i skog og mark. Det 
kunne vel finnast ein plass i landet 
der ulven kunne plasserast forsvar
leg og blitt tatt vare på, og der for
søkt på finna årsaken til den unor
male oppførselen. Kunne ikke Di
rektoratet heller tilby ulveskytta
ren samarbeid om rovdyrforskning 
i staden for anmeldelse og erstat
ningskrav? 

Kanskje han ved å avlive eit så 
stort rovdyr med unormal Opp
førsel har gjort ulvestamma vår 
den største tenesta nokon i Norge 
hittil har gjort. 

Andris Kongslien 

«Valdre!>» 20.Jan.1990 

- F risl<e ulver 
angriper ikke 
mennesker 
- Bortsett fra under 
helt ekstreme forhold, 
som under siste krig, 
har man ingen doku
menterte rapporter 
om ulver som har ån
grepet, langt mindre 
drept mennesker. 
Tvert om vil utryddel
se av ulven fore til at 
andre, og langt farli
gere, rovdyr vil få inn
pass, sier den kjente 
russiske ulveforsker 
Dmitrij Bibikov til 
Aftenposten. 

PETER BECK 

Bibikov og tre russiske kolle
ger har vært på Norges-bc
sok og bl.a. gitt forelesninger 
ved zoologisk avdeling, 
Biolog-isk institutt på Blin
dern. 

- Dersom man forst har 
utryddet ett ledd I naturen, 

Morgenutgave, 

Onsdog 20. september 1989 
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er det som oftest svært van
skelig å bygg-e det opp ig-jen, 
sier Bibikov, og minner om 
at Skandinavias ulvestamme 
på ca. ti dyr, samt et par 
streifdyr, i hoyeste g-rad står 
på terskelen til å forsvinne 
fra norsk fauna. 

I sitt foredrag bekreftet 
professor Bibikov at Direkto
ratet for naturforvaltning 
(DN) gjorde klokt i å stanse 
den meget omtalte Rovvilt
prosjekt nr. 30 av 1987, hvor 
det bl.a. fra en meget tvilsom 
russisk kilde fremgikk at ulv 
i Sov iet-Unioncn hadde an· 
grepei og drept 35 mennes
ker. 

- Vi har riktignok fra tid 
til annen hatt rapporter orn 
at ulver angrep og drepte 
mennesker, men hittil har vi 
aldri kunnet verifisere opp· 
lysningene om at friske, ikke 
rabiessmittede dyr har an
grepet mennesker. r;:n av 
mine landsmenn, I<avcrzncv, 
en anerkjent ulveekspert, 
skrev i Hl33 at dersom man 
skulle feste lit til ulve-an· 
grepsrapportene fra avsides
liggende politiposter og land· 
distrikter, kunne det se ut 
som om ulvens hovedmeny 
var politifolk, sier IJibikov. 

Det kom ellers frem under 
samtalene at med pcrcslroj· 
ka var også rabies kommet 
til Sovjet. Det vil si at opplys
ningc11c om rabiesangrepnc 
dyr ni\ fritt kunne offentlig
gjores av forskerne. De siste 
årene har det kommet stadig 
hyppigere - og alarmerende 
- meldinger fra den syd• 
ostlige del av Finland om ra
biesang-rep på vilt og- til og 
med storfe. Både finske oi; 
norske eksperter mener det 
er utbredelsen av mårhun
den fra de sovjetiske trakter 
som har fort smitten med 
seg, men russerne avviser 
dette og mener sykdommen 
skyldes tamhunder. 



FAMILIEN I~ 
Årsmøte i 
sausavlslag 

Jon H. Sæter 
Valg og heving av skudd· 

•VAL DRES» TIRSDAG 16. JANUAR 1990 

Straff drapsmannen 
fra Sør-Aurdal 

Alle Stølsdokken skriver i All
manna-marknaden 6. januar -90 
at gardbrukeren som skjøt ulven, 
na::nnest blir uthenrt som forbry
ter. Det skulle da bare mangle! 
Hvis ikke en drapsmann er for
bryter, hva er han da? 

Videre skriver han at: wDet an
slås erstatningskrav på 200.000 
kroner, - ja, - til og med feng
selsstraff.i. 

Mener du, Asle Stølsdokken, at 
mordere ikke skal straffes? Ulven 
er tora/frtdtl, akkurat som oss 
mennesker, såvedåskyteden blir 
man en drapsmann. Du skriver 
også at han handlet på veane av 
mange. Ja, ahfor mange, hele Il 
prosent av Norges befolkning. 
Men heldigvis, ca 80 prosent av 
den resterende befolkning uøuer 
ikke hans handling. 

Og til Torill Kriniansen; Det 
kan ikke dokumenteres at ulv har 
angrepet mennesker i Norg e, hver
ken i ny eller aamm el 1id, bart 
sagn og eventyr (Radheue oa ul• 
ven). Likt fullt finnes det sagn og 
eventyr om at ulver har tan til seg 
barn som er sau ut i skogen for t 
dø av oss «staute" mennesker, O& 
fostret dem opp. (Et fra Roma, et 
fra Frankrike og sa Mougli.) Samt 
at i Alaska 01 Canada hvor det 
ennå er svæn utbredt med ulv, 
bare ler de fanboende, når noen 
spør om ikke ulven er farlig. 

Vedkommende ulv som ble skutt 

~ee:n i p~~~~:d:~~~~e~~ai?::!~ 
lom beina, senket hode) da den var 
i nærkontakt med mennesker. Han 

som skja1 ulven, &jorde seg sjel og 
andre en •bjernetj enestD , for ved 
i skyte Norges første ulv med ra• 
dio, edela han de fan1as1iske sjan• 
sene til t få 100 prosent fakta om 
ulvens levevis. 

Noraes saue-bønder produserer 
dobbelt si mye kjøn som vi greier 
i spise, i tilku er Produksjonen 
subsidien. 50 prosent av kjønet 
dumpes pi verdensmark edet til en 
utrolia lav pris. Derfor stemmer vi 
med Monen Werring i Verdens 
naturfond, Norge, som sier: 
•Fjern sauen, redd ulven.i. 

forslaae1 til Wcrring går ut på 
at myndighetene mi betale for 
frakt av sauertilområder hvor ul
ven ikke ferdes, 01 dessuten frigjø
re beiteområder som det finnes 
mer enn nok av andre steder. Vi 
er nemlig ikke ute etter å ramme 
sauebonden. understreker han. 
Dcne forslaget ajclder for arensc• 
kommunene i Hedmark. 

Ulvestammen som Norae 01 
Sverige deler i da&, er si nær ut• 
ryddelseatdrastisketiltak måse!• 
tes i 1an1. Derfor hiper vi al 
drapsmannen fra Ser-Aurdal. rom 
IJOrde Valdres og Norge til skam 
for hele verden, OOteleHCli si det 
vukelia svir. og sam11di1 gjør slik 
at mordere kvir sea for å gjøre noe 
liknend e. Fengselsstraff må det 
oaså bli p.t. vedkommende. 

Til slutt: En takk 1il politie1 for 
en ypperlig jobb. Takk skal dere 
ha! 

Vern ulven i Norge! 
Svein Serti 

Per-Olav Bw,c 

premien på gaupe var hoved· --- -------------- --
saken e under årsmøtet til 
Namdalseid og Osen sauavls
lag 26. januar. Jon H. Sæter 
ble etter mange år som fylkes
formann og tidligere formann 
i lokallaget, valgt som ny for· 
mann av sauavlslaget. Geir 
Mode!, Arnold SøJ:gjerd , Run
ar Alte og Lillian Dombu er 
også i det nye styret. 

Blant årsmøtesakene ble 
rovdyrproblematikken disku
tert. Namdalsei d og Osen sau
avlslag vedtok å heve skudd
premien på Gaupe fra 1000 til 
2000 kroner. Sammen med 
skuddpremiene som er opp
satt fra kommunen, reind
riftsnæringa og fylkeslaget, 
kan skuddpremien komme 
opp i hele 8000 kroner pr. gau
pe, et beløp som absolutt bur
de fremkalle jaktlysten hos 
mange. Årsaken i at lokal
laget valgte å heve skudd
premien, og oppfordrer folk til 
å gå på gaupjakt, skyldes i føl
ge Lillian Dombui Flatanger, 
at gaupa har blitt et stort 
problem for sa uavisnæringa. 

Det ble også disuktert det 
nye merkeystemet på sau som 

<< VALDRES» 20. JAflkJAR 1990 

Kunnskap om ulv 
Hva nytt vjl en f.nne \ed VJdere 

ulveforskmal f\crelandhardrcvet 
forsking, dcriblan 1 USA og Cana
da. og konklusjonen er: En voksen 
ulv spiser 4 ka k1011 om daaen . 
hvis kvoten strekker til. Det kan 
være vanskelig. Os den streifer 
stadig om pa Jakt ener mal. 

I flokk må den ofte ty 1il s1ørre 
dyrfor li. fåmcttetsea,såsomelg, 
rein og hjortedyr. 

Individer i en flokk som er sjuke 
eller skadet, rom ikke kan IJøre 
nytte ved i jage og drepe større 
dyr, blir mm ut av nokken. Disse 
kan alene bli streifende om, som 
en ensom ulv, som det heter. De 
lever av smågnagere, fualoghare. 
Om vinteren 01st av rll.dyr. Om 
sommeren kan sau og Jam være ti 
leu bytte. 

Ifølge forskere er det tilgangen 
pi mat som er mest bestemmende 
for ulvens utbredelse. Pi en eneste 
natt kan den tilbakclt11e 50 km p.t. 
1ak1 ettermat. 

Ni skal vi huske pi at I et om
råde kan det bli konkurranse om 
maten. Vi har bJørn, Jer'I', aaupc, 
rev og rov(u&I som ogs.t. spiser 
kjøtt. Blir ulaanccn på mat bone, 
søker den ut til nye Jaktomrider . 

De nordiske land kan sies i ha 
en felles ro\d} Tu amme . I Finland 
antar man i ha ca. 150 ulv. Her er 

det Jaknid på ulv, og der blir det 
skuttårhaJ0-40dyr.Herv andrer 
det inn til de nordiske land fra den 
europeiske del av Sovjet, som man 
ved forsking antar haren stamme 
på ca. 15.000 dyr. Romania og 
Polen med nere land har ca. 5000 
ulv. 

Mange europeiske land kviuet 
seg med ulven allerede pi 17-
1800-tallet. Kan nevne Holland, 
Belaia. Sveits, Tyskland, Frankri
ke, England. 

I Skottland ble siste ulven sruu 
ca. 1850. og de har siden fått me
get stor hjoncstamme, som ni tel• 
ler ca. 270.000dyr. I Danmark ble 
11s1e ulven skutt ca. 18JJ. 

I de nordiske land med penser 
inn til SovJet skulle man ikke fryk
te utryddelse av uhen. 

Rovdyr klin iJBre nytte ved .t. 
fottzre ille!, Sjuke og d0de dyr 
ute 1 naturen. 

Hv1sv1somersant.ilåforvalt e 
01 herske. a.reier å bcarensc si de 
ikke utrydder andre vilmammer 
eller 11ør skade på husdyr. 

I anlednma ulvedrapet vil jeg 
bares1 : Frauraammci 1id, like fra 
hyrdene på marken som med spyd 
voktet sm hJord, har det vætt reit 
t~l .t. fors\ ·arc sme dyr for unødia 
hdclse og ded. 

E. R. 

nå trer i kraft. Man vil nå er- i-== ==- --- - ---------' 
statte metallmerkene- med ((VALDR ES» LORDAG 20. JANUAR 1990 
plastmerker som også vil 
fungere som slakteme rker. 

Trønderavisa 
31. jan . 1990 

i(VALDRES» LØRDAG 6. JAN UAR 1990 

Hva med litt sunt 
bondevett i ulvesaken? 

Endclia er det sikaltc hyHenet 
om hvor det ble av den PR-kitt 
streifulven hm. AV!Knc Jiir opp 
saken (blant anne1 VG 4 ' 1) - 01 
konstruerer en franmilhng i uken, 
slik at 1ardbrukeren som skJet, 
nærmen blir uthenat som forbry• 
ter. Det ansl.t.s erstatmngsknv på 
200.000 kroner, Ja - til 01 med 
fengselsstraff. 

Noe «mysterium• var det \ti 
egentligikkeatstreifdyretpiutscila 
ikke ble rc1istrer1 pi radiomona
keren lenger, for jea(oaet ikke lite 
antall valdciser med meg) har ikke 
hatt problemer med å IJCl!c at m 
eller annen staut valdris tok m01et 

til sea. Han handlet pi \'tane av 
mange nll.r alt kommer til alt; ha.c 
si seg nødt til i avlive dyret i en 
provoserende si1uas1on. 

Personlia ville Jea ha IJOn det 
samme om Jeg var i vedkommen• 
des situas1on, nemlia for å skine 
mine eine - og eventuelt andres 
- husdyr. Jeg ve1 utmerket godt 
hvilket syn de neste sau«1ere har 
i denne saken. 

MenJel for min del er hverken 
sau«1er eller aardbruker - og sy
nes derfor at det kan være iren at 
folk fra helt andre yrkesarupper 
lir sine synspunkt er . Inaen mi tro 
at bønder og saueeiere er folk uten 
omtanke og hensyn til JJe!dent vilt 
- og i dette tilfelle et sJcldcnt 
streifdyr av vår snan utdødde ul• 
vestamm e. Ganske sikkert enes vi 
alle som en om at ulvestammen 
burde vært bevan. Men la oss i 
den sak som det her er tale om 
spørre hva pristn ville blitt om ul
ven fritt hadde Utt luske rundt. 
Ville noen av dens tobeinte høye 
beskyttere hevet riflen dersom den 
akuvt hadde aått til angrep på bufe 
-eller i ytterste konsekvens. der
som den hadde angrepet for eks-

« VALDRES)) 20. JAHUAA 1990 

Ærlig talt 
Jeg vil gjerne komme med en li

ten tilbakemelding 1il dem som 
skriver at "drapsmannen" fra 
Ser-Aurdal ska l straffes. 

Som småbarnsmor fra stedet vit 
jeg tvert imot (li. lov i takke for 
"drapc1» som dere si non kaller 
det. Det er mulig ai det ikke kan 
dokumente res al ulven har drept 
mennesker heri Norge, men vi her 
i Sør-Aurdal sitter ikke og venter 
til den eventuelt hadde gjort det. 
Ulven er tross alt ti rovdyr. Hverv 
vet hvordan den hadde reagert 
hadde den møtt en unge pi sin 
ferd. 

Del som aldri skulle vær1 IJOrf~ 
Ulven skulle ikke bhlt sluppet htt 
igJcn da de forst hadde Utt tak t 
den. Hva slags samvinighct vil!C 
vedkommende hatt hvis ulven had
de gån 10s pi menntskcr? 

Dere skri\er • fjern sauen, redd 
ulven ... Ærligtalt,hvaslagsnyue 
skulle vi ni ha av ul\ebender da't 

Tenk om det hadde gin en ulv 
og tuslet rundt i Oslos gater? Dtn 
hadde nok bliu f1emc1 eller tatt av 
dage, kan Jtg tenkt meg 

fordi om vi bor utenfor Oslos 
grenser, er ikke dette noen Vill
mark. Høler11vtrin1 

empcl lekende barn'? Sistnevnte si
lU&sJon er Jiett ikke utcnktlia 
H\'or mange flere sauer 01 andn 
husdyr som ulven kunne ha tatt li· 
\et av oJlellcr piren store lidelKr 
om leken hadde fortsatt, er umulia 
.t.s1, men slett 1kkevanskeli1ålage 
seg rcalismke forestillinger om 
(slik sen bleulvenavlivet1 grevens 
lid fer enda mer sau med nyfødte 
lam bie sluppet på sommerbe11c). 

~unger klart: Dersom je& eier 
en hund som går til angrep pi bu
fe. oa e,eren er vitne til det som 
boldct på .i ramme dyrene hans, 
er ha.::I. i s.in fulle ren om han avli
\C hWldc:i lp.i human måte). Av 
bi.an: annet denne enkle oa logiske 
trsalr. U&/'er iq ikke i beanpe at 
ma.n =est u:al len russisk ru
k::: n:..cd en i. i \ nudt i områder der 
bufe bi..r dr::. fuic:n.!.e offer. 011 sm. 
men .U:W.Je !u,;c-,d ikke vikt1p1 l 

denne ummennc::ic : Sau«1cme 
påf.-res ~,e eo::onomtske 1ap 
01 i..nac,-c.:.iie ocqmnngcr. Jca 
syno uu: ::.::i er rart at aemyttenc 
har ~-æ:n I lr.011': -

PcnonAg er ~Cl det som kalles 
dyrc-,c:ni:, oa CC-for tror Jeg det 
beste for ,e:: ha.l:!de va:n om den 
i btda\et tiln anc aad.dc blitt frak
tet • heun" 1i;cn. for eksempel 
luft,eien med i::IClJ.opce~ 01 kunne 
fin v.t.knc Op► ,·ed S\trulr:qrenscn 
etter et ri:LJ C"oentyr i \'aldres. 

Hvorfor b.e lLle dette &.ion? 01 
hvorfor U:utc can leke &Jernsel 
med den t-,cr i Y aldres , til ergrelse 
01 frykt for bide folk 01 fe'? 

s.t. til §J.1.m: Soc nevnt er Jeg 
glad i dyr, mc:'.l oener at sunt bon
devett mi tils.i a.:: ouie må ha/srstt 
pnoritet Vi u.n lkk:c ekspenmen• 
tere pa bct.osw:::1 av sau og andre 
husdyr. 

~ieStelsdokkcn 

1tVALORES» 9 JANUAA 1990 

Må det skje 
en ulykke 
-før •••• 

I sommer gikk en ulv gjennom 
distriktet. Da den hold! sea nær 
folk, var den en lnJssel mol barna 
virt. Uhcn oppfone seg som 
«lystmorder• i sauenokkcn. Den 
piforte ogsi mange lam s1ore ska
der uten i drepe: en grusom dyre
mishandling. Heldigvis ble den 
skuu før den gikk løs pJi noen av 
barna våre 

Ni skal han som skjøt, straffes. 
Det hadde han sluppet, hvis han 
hadde ventet ul uhen hadde drep! 
mennesker. Men hvem skal ofre 
barnet iitt .•• 

Man Ville bevare og drive forsøk 
med dyret. Men da uhcn hadde 
Sterkt avvihnde oppførsel, var 
den \erdllias som forskmnp
obJckt. 

Smibarnsmødre og sauebønder, 
sil dere sammen! Send deres pro-
1es1 til Norsk institutt for natur• 
fonkmng! Mannen som beskytte! 
barna vire, mi hedres, ikke straf
[61 

Toril Kristia nsen 
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Blinkskudd 
fra Tynset 
I to dager fulgte naturfotograf Bjørn Brendbakken 
(bildet) en oter som hadde forvillet seg til Tynset. 
Oteren er totalfredet, og nærmest utryddet i sør
Norge. Vi kan i dag vise ell av de oppsiktsvekken
de blinkskuddene Brendbakken fikk talt. Få timer 
eller at han tok bildene ble dyret skutt. En jeger 
trodde det var en villmink som salt ved elvekanten. 
Nå eiterforsker politiet saken. SID E 20 
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Ilene er en av de fl gangrne tn oler er fo1ografm i midt-;'l.orge de siste lrtne. Naturfotograf Bjorn Brtndbd,ken pl Tynset er mannen bak oter-bi ldene. El par limer riter at del siste 
bildet ur tatt, ble oteren skult. 

Siste møte med oteren 
Otc:r i innlands-Norge - det rimer liksom ikke. aturfotograf Bjørn skutt. Dyret var i ferd med å innta et måltid ved kanten av Glom
Brcndbakkc:n fra Tynset sperret opp øynene da han fikk oye på ote- rna, da jegeren angrep. Si<len oteren er totalfredet, blir det sannsyn
rcn like foran seg. Kjapt fant han fram kameraet og fe!ltet dyrc:t til ligvis r~ist sak mot skytteren. 
filmrullen. Bare noen timer etter al de siste bildene var tatt, ble ote-

M.mnen som skJol. trodde del en 
11111111111,. S1)tn salt ved elvekanten . 
li.in ll,.Jol forst. og spune rpå 
N,'1 ettcrfor)i.er pol111et saken 
Si.) ueren rl)ii.erer bot og t'cngi,d 

At Jet \.tr en hunn-oh:r som 
ble Jl'epl, gjor salen enda ,erre 
Oteren har v..crt 1otalfredet I åtte 
jr , og er n..crme)l for utr)Jdel å 
regne h.ide I Sur-Norgt: og re~ten 

av Europa. Bare en stamme i vår 
nordlige landsel og en stamme 1 
ottl;rnd er igJen, opplyses det i 
Direltoratel for Naturforvall 

UTRYDDET 
- I Hedmark er den så godt 

som utryddet, sier v1l1forvallcr 
Hans f-lågenrud - 1 løpet av 
1989 hadde vi bare to obscrvaSJ0-

ner av oter i Hedmark som vi reg
ner for sikre . 

En .t\ år).tlene lil at oteren er 
blnt t:n trut:t J)rcar!, er sannsyn
lig"is den flotte pelsen . Men ul
b.tkegangen I Norge de senere 
årene kan også slylde) m1IJumes
ge ån,akcr I lledmarl ble den 
fJl..u)k fredet .tlkrcde 1 1972 - li 

år 1..ir rC)ICn "'" l..indcl. 
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Bl INKSKUllll 
For n:11urt'otograf Bjørn 

Brcndbal,.len var Oterbildet el 
)l1Ueh& bhnk)ludd Det \ar i to 
lakk og llare Jager i januar al 
Rrendballcn ful&le dct ~Jddne 
dyret pl nært hold At bildene er 
t.111 1 m1d1-Norge, &JUT dem die 
opp)1kb\ ·cllcnJe 

Oteren Jumpet foran bilen 

min da JCg kom kjørende den 
gamle Røros-vegen gjennom 
Tynsct-bygd.t, for1eller han . Oa
gi:n etler vendte hJn tilbake, tr.tff 
01eren igJc:n, og fort:..ine fo1ogr.t 
nngc:n 
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Svenske lall med seks 
ulveskinn i Junkerdal 
Ved en rutinekonlroll i Junkerdal tirsdag og det er straffbart både med jakt på ulv og 
kveld, beslagla tollerne seks ulveskinn hos en kjøp og omsetning av skinn. Svensken som er 
svensk bilfører. Skinnene hie fo rsttkt innfort i S0-årene er tidligere talt av svenske tollere på 
til Norge. Hvem som skulle ha dem er forelø- vei fra Norge med skinn fra fredet vilt. Han 
pig ikke klarlagt. Ulv er totalfredet i Nor~e, blir nå anmeldt til politiet. 

ODD SELJESÆTER 

Kontrollsjef Einar Anthonsen hos 
Tollvesenet i Bodø opply ser til 
Nordlands Framtid at det var i 
snokovet ved 23-tiden tirsdag 
kveld .ti svemken passene tollsta 
sjonen i Junkerdal i sin per sonbil. 

Være! var såpass dårlig at det var 
på nippet til at mellomriksveien ble 
stengt. Tollerne i Junkerdal hadde 
bistand av kolleger fra Bodø i den 
ne kontrollen, som få kjøretøyer 
pas serte på grunn av være!. 

Svemken var alene, og ved sjekk 
.tv h1kn hans fant man de pent be
redte ul vcsknrnene sammmcnbun-
cct 1 b,q,1J.sJcrommet. De var ikke 
\ 1111\el o pp i b uken, og det er noe 
ull.ut o m de var ment brukt til 
lll ~oppm g eller pei sved, . Svensken 
t<11suk1c ikke 3 ta andre tin g ulov -
11~ in11 1 No rge. 

TA TI FØR ikke. Heller ikke Direktoratet for 
Etler de1 NF for står er mannen fra Naturforvaltning kan før de har 
Midt -Sverige . Han fortsatte sin studert skinnene, antyde noe om 
ferd inn i Norge u1en skinnene. hvor de kan stamme fra. Svensken 
Hvor han dro, eller hvem som har i så måte ikke gitt en forklaring 
skulle ha ulveskinnene, vet tollerne som man har funnet å feste lit til. 
forelopig ikke . Man er informert Skinnene blir nå sendt Tolldirekto-
om at han tidligere er tatt av svens- ratet i Oslo for videre oppbeva-
ke tollere i sitt hjemland, på vei fra ring. 
Norge med et jervskinn, en frossen I 1976 ble det inngått en intern.1-
jerv, el bjørneskinn, et hjørnehode sjonal avtale om å beskytte truede 
og diverse andre skinn i sin bil. dyr og fuglearter verden over. 

Kontrollsjef Anthonsen gjør det Norge er blant de 98 land som er 
klart at man ser alvorlig på denne med i denne konvensjonen. I enk-
typen smugling og at svensken elte land foregår det utstrakt 
kommer til å bli anmeldt til politi- smugling av sjeldne fugler og dyre, 
et. Ulv er tota lfredet i Norge, og som betales med store beløp. Også 
det er også en dyreart som trues av i Norge har man hatt eksempler på 
utryddelse. Derfor er både jakt, at det er gjort forsøk på å smugle 
omse1sning av skinn og kjøp av ul- ut dyr, fugler og egg av sjeldne ar-
veskinn belagt med straff. ter. En utstoppet ulv betales i Nor

UVISST OPPHAV 
ge med ca. 11 000 kroner. Tollve
senet har fått anslått verdien av de 

Hvor de beslaglagte ulveskinnene seks beslaglagte skinnene til ialt 
s1ammer fra, vet tollerne foreløpig 30 000 kroner. 

-Delle er en form for kriminalitet som vi ser svært alvorlig pd, sier 
kontrollsjef Einar Anthonsen (t.h.) om de seks ulveskinnene som toll
betjent Tore Hagen viser fram, og som en svenske forsøkte å smugle 
inn i Norge over Junkerdal. Foto: ODD SELJESÆTER 
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Skytes Troms-bjørn ulovlig? 

ArildD . Moe 

~li\LSEL\': Blir elet skutt 
Trnms-hjorn ulo\'lig? Bjornc
mclding,cne de si~tc årene er i 
hYCrl fall p;\takcli~ fa,rre enn 
forst på 80-tallet. Viltforvalter 
Oy~ttin On ~rrcin herm\ ~jcll
tjenesten uncler so ke hi
omnhlcnc nnycrc . Og oppS)'
net skal folge hedre med . Tal
lene tyder p;\ minkende hjor
nc-stammc i indre Troms. 
Siste lovlige hjornefelling i 
Troms skjedde i Kirkesdalen i 
1984. 

Ette r de store "bjornc-årcnc» i 
1984 og -85 - med 65 ril 80 bjor
ncmcldin!!cr årlil! i Troms - har 
aktivi1ctc~ avtatt dramatisk. I fjor 

kom det bare inn ni rapporter som 
tyder på hjorn, enten spor, saue
kadaver eller direkte observasjo
ner. - Bjnrncn har vært atskillig 
mer anom m de siste .:"irene. ~icr 
Oy..,tcin o·vcrrcin som er rovdyre
ne, ovcr,tc myndighet i fylket. 

I 1984 hie <let an,1,,11 at indre 
Troms hndtlc et sted mellom 23 og 
27 hjorncr. i hll\"Cthak i ;\1.llsel\ 
og Bardu. men også i nahokom-
1m111cnc Salanccn. Snrrci\,a og 

Balsfjord. I tillegg regnet ma;, 
med al Nonlrei,a og Kvænangen 
hadde ;"1ttc - ni hjorner fra den sti
kalte Kautokeino1 Kvænangcn
stamrnen. Dette var tall basen på 
en 1otal gjcnnomg,111g :1v viltbe
standen i i1rcnc 1978 - 8J. 

Viltforvalteren vil ikke trekke 
entydige konklusjoner om utvik
lingen av bjornebcstanden i 
Troms. Men ettersom antall saue-
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fellinger har gåll sterkt tilbake. 
bebuder han sterk tilbakeholden
het med å gi fellingstillatelse. Et
tersom fjoråret var et sv:rrt godt 
vekst- og bærår. kan <let forklare 
den snille adferden. 

- Hva med ulovlig felling av 
bjorn i de store fjellrnllrtidenc-:-_, 

- Vi har jo funnet av hjnr
ncinnvol\cr i Altcvann-traktcnc 
for tre - fire år siden. Den !ijnrncn 
forwant lydelig over til S\Trige. 
Vi har ikke indika\,joncr p:1 mer 
ulovlig felling. Men vi vil for
sterke opp\,ynet med hvilken akti
vilet ,om foregår i fjellet slik at 
ulovlig felling kan hindres. sier 
Overrein. Man horer rykter om 
ulovlig feilin!.! men in1•cntino er 
bekreftet. - · e e 

Siste lovlige bjornefelling i 
Troms skjedde i Kirkesdalen i 
Målselv i 1984. Fo, det hadde 

Skoel\'-ham,cn og jaktlaget i 
Bardu i april 19~0. Silll-n cia rr 
det felt {'n h_jnrn lm lig . Oj! trolig 
{'n u)o, ·lig. '.\':'\ n hjurn r rnr l<lin
gcnc blitt sjeldne. 

(:\rl-.1\ fPtO) 

man den i Sl-.1\Lh\l;1kn 1 13.mlu 1 

april 1980. 
Siste can!! d1..·t hk !.:lit kll111~,-

1illate\...c- for: !i111rn 1 "f-r,1111,. , ;;r 1 
I 987. Den hk. !!ill i ~Ltl,I..'!, . mLn 
,;i sent p,'t hn,11..-~1 :li 111;111 ih:h1..' hbrlL 
ti felle hjnrncn 

Del 1l1cstc a,· rn\'lh rmeldmccr 
dltfonal!nm~.I n;'i Lir 1111\. ).!,lf-p;°1 

gaupe og J1..'n I kr lur tkt \ ;r1 ten 
markant oknin~ etter 11ppfnrd
ringa som g1hh lll f1,r p;'i,k l'lv 
ha r man bare ry\,,:t(-r nm ,pnr cttcr 
i grensctrakrcnc 8.irdu s,·cri~1..· 
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klebemerker 

VERN ULVEN 
I NORGE • 

Det rektangulære merket måler 30 x 6,5 cm (svarthvitt), 

det trekantede har sidekant 16 cm og er trykt i rødt, blått 

og svart . NB: Begge er laget for feste på innsida av bil

vindu, etc . 

Ved forskuddsbet aling kr 20, - pr.stk . 

+ porto/emballasje kr 5, - (uansett antall) 

TIDSSKRIFTET kan du også bestille flere eksemplarer av, 

pris ved forskuddsbetalin g: 

1 - 2 hefter kr 20, - pr. stk fritt tilsendt 

Minst 3 hefter 15,-

Nye medlemmer får eldre årganger (så langt lageret rekker) 

for kr 50,- pr . stk. Hver årgang består av fire hefter . 

Postgiro 4 42 94 94 Bankgiro 1800.20 . 97644 

NB FORSKUDDSBETALING 
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Fuglevakta 090-29500 

FUGLEVAKTA NOFS TIPSTELEFON 

Norsk Ornitologisk Forening anskaffet i mars 1989 en mobil
telefon for å kunne holde kontinuerlig vakt og formidle tips om 
plyndring av reir og ulovlig avliving og omsetning av fugler. 
Den som betJener fuglenes "krisetelefon" har en liste over 
lokale fuglekJennere over hele landet. Disse skal så kunne 
rykke ut og kontrollere mistenkelige forhold. 

Det vil også bli holdt et nært samarbeid med politi- og toll
etaten. Derfor vil også tips om fredede og sårbare pattedyr 
kunne formidles via vakttelefonen. Det kan være mistenkelige 
biler med mer eller mindre skjulte skinn av rovdyr, tvilsom 
eller ul ovlig Jakt , og preparater som frambys for salg. 

En ulempe med en slik innsats ±or I knipe lovbrytere kan være 
at mange blu mistenkelige til folk med kikkert, særlig uten
landske turister , som er ute i lovlig ærend. Det har allerede 
hendt at NOF -medlemmer som har vært ute for å konttollere reir
innhold ellet ringmerke unger, er blitt rapporte,t inn til 
Fuglevakta. Men det er JO bedre med noen unød1gt: utr · ykn1.1iger 

enn at de v1rkel1ge lovbryterne ±år drive pa uten at noen rea 
gerer. NOF vil 1ntens1ve1·e 1.nf or ma sJonsvirksomh~t~n med tar1ke 
på kommende hekkese so n g . 

~:~d. 
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STYRET 

Paul Granberg, 2620 Follebu, priv. 062-20006 

Roar Solheim, Boks 3495, 0406 Oslo 4 
priv. 02-183585 

Jon Bekken, H. Hårdrådes v. 4, 2322 Ridabu 
priv. 065-26984 

Hilde Aaseth, Solhaug, Holakrysset, 
2312 Ottestad priv. 065-78356 

arb. 065-27540 

Bjørn Tore Bækken, 
Sliperivn. 4, 
2600 Lillehammer 

Morten Bilet, Slengåsen 7, 
2020 Skedsmokorset 

mobil 094-92423 
arb. 062-66065 
helg 064-50073 

priv. 06-879439 
arb. 02-160010 

Bjarne Enger, Flinterud, 2145 Galterud 
priv. 066-67664 

Arne Flor, G. Knudsens v. 36, 4815 Saltrød 
priv. 041-31695 

Geir Sjøli, Furusvingen 33, 2164 Skogbygda 
priv. 06-908535 

Yngve Kvebæk, Maridalsvn. 225 c, 0467 Oslo 4 
priv. 02-221179 

Hans-Jørgen Wallin Weihe, Thorstadvei 6, 
2600 Lillehammer priv. 062-58394 

32 



Lokalkontakter 

Sør-Trøndelag 

Jon Østeng Hov 

7480 Ålen 

p 074 -15477 

Møre og Romsdal 

Gunnar Godø 

N. Windsv. 6 

6009 Ålesund 

p 071-37117 

Sogn og Fjordane 

Anne RudsengPn 

Postboks 72 

5881 Kaupange.r 

.Hor~~:~_~:n~ 
?R .. 'iti:~·.·o.l-a:V Vetås 

Ua,:ikuilen ~ 

· ~QSO ttj.øH;eråon 

j 05 -23~089 

P -rn~zs2 

465J l!.a,r,(}lan (l 

j 042-21'.Z{i':l 

(i tillegg til styret) 

NordiMidt -Troms 

Hans Prestbakmo 

Trollbakken 6 

9220 Moen 

j/p 089 -31324 

-66279 

p 063 - 60120 

Øvre Romerike 

Geir Sjøli 

Furusvingen )3 

2164 Skogbygda 

p 06-908535 

Nedre Romerike 

Nils Ivar Vestby 

J ø.rnebanevn. 12 

J:920 Sørumsan d 

l\uskerud 

U.lf Myr vold 

Rambe r g l andpos t 

3600 Ko n gsberg 

p 03 - 762482 

Aust - Ag der 

Arne Fl or 

Gunnar Knudsens v 36 

4815 Saltrød 

p 041 - 31695 

Skjevdalen 

746 0 Røros 

p 07 4-1 38 35 

14 

Nord - Østerdal 

Hans J. Engan 

2500 Tynset 

p 064-80440 

Elverum 

Burn y Iversen 

!fo rdborgvn . 7 

24 00 Elverum 

p 064-13851 

-11800 

Ko ng s vinger 

Ole-Johnny Myhrvo.1 d 

Solciebakken 62 

2200 Konesvinger 

p 066-[4036 

Eid.svol l /l!urdal /Nannestad 

Hallgeir B. Skjelstad 

2090 llurda l 

p 06-989041 

Mnri d alen 

Kasa, Mar idalen 

0890 Oslo 8 

p 02 - 691747 

- l,26570 

Ves t f o ld 

J orn Th o llefscn 

llagtvedt 

327 0 Nanset 

j 034-99500 
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